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Resumo: A música pode influenciar o desempenho no exercício físico, em 

especial quando se compara o desempenho sob influência de música preferida e 

não preferida, no esforço aeróbio. No entanto, dados relativos a esforços 

anaeróbios são raros. O presente estudo pretende analisar os possíveis efeitos de 

música preferida e não preferida na realização da flexão de braços. Participarão 

30 indivíduos de ambos os sexos, com experiência de no mínimo 6 meses no 

treinamento resistido e idade de 18 a 35 anos, que realizarão o número máximo 

de flexões durante um minuto, em três condições: sem música, com música 

preferida e não preferida, distribuídas de forma aleatória. Serão contadas o 

número de flexões de braço, assim como monitorada a frequência cardíaca dos 

indivíduos antes e após cada etapa, além da percepção subjetiva de esforço, a 

fim de averiguar possível alteração proveniente do uso da música, tanto na 

questão do desempenho como no esforço fisiológico e percebido. 

Introdução: O uso da música em atividades físicas tem sido comum em 

treinamentos em grupo ou individuais e com a popularização das academias 

tornou-se prática ainda mais rotineira nesses ambientes. Além disso, a música 

tem sido utilizada também como recurso de feedback nos mais variados esportes, 

conforme Sors et al. (2015). Estudos como o de Karageorghis et al. (2009) 

apontam um possível efeito ergogênico de música motivacional na realização de 

tarefas que contemplam a resistência cardiorrespiratória, enquanto Murgia et al. 

(2012) afirmam que uma estimulação auditiva de alta intensidade (95 db) facilita 

alterações psicofisiológicas que resultaram em melhora na média de produção de 

força em atletas de levantamento de peso executando supino reto, devido à 

excitabilidade que esses sons provocam. Da mesma forma, o volume da música 

também é citado por Priest et al. (2004) como fator determinante do aspecto 

motivacional, devendo ser suficientemente alto para superar o ruído do ambiente, 

mas sem que ocorra a sensação de perda auditiva temporária após a sessão de 

treinamento. Entretanto, conforme apontam Priest et al. (2004), a preferência 

musical relacionada ao exercício é variável conforme idade, gênero e horário no 

qual os indivíduos frequentam a academia, o que nos faz ponderar se o uso da 

música traria efeitos mais positivos no treinamento se atendesse de forma 

individualizada à preferência musical de cada pessoa. Nakamura et al. (2008) por 

sua vez, relacionaram o uso da música preferida durante exercícios aeróbios 



como efeito positivo somente sobre o estado de ânimo dos indivíduos, mas sem 

constatar melhora no desempenho na execução das atividades. Terry et al. (2006 

apud. Szmedra e Bacharach, 1998) relatam também que a música de fundo 

durante teste de esteira a 70% do VO₂ Máx. esteve diretamente relacionada a 

uma redução de frequência cardíaca e redução da percepção subjetiva de 

esforço, sugerindo possível influência fisiológica do uso de músicas durante 

exercícios. Ainda conforme aponta Murgia et al. (2012), há relação entre música e 

exercícios, sendo a música uma possível via de estimulação, ainda pouco 

explorada em pesquisas, especialmente no treinamento resistido. 

Objetivos: Propõe-se a análise do possível efeito ergogênico causado pelo uso 

de música preferida na realização de trabalho de endurance de membros 

superiores utilizando o teste de flexão de braços, conforme ACSM (2009). 

Metodologia: Os indivíduos candidatos a participantes serão submetidos a três 

sessões do teste de flexão de braços conforme protocolo preconizado pelo ACSM 

(2009). O teste consiste em realizar o maior número de flexões de braços 

completas (caracterizadas por extensão completa dos braços iniciando o 

movimento com o queixo próximo ao chão), dentro do intervalo de um minuto, 

utilizando os pés como apoio pivotal (no caso dos homens) e utilizando os joelhos 

como apoio pivotal (no caso das mulheres). O resultado do teste é obtido através 

da contagem do número de flexões completas. Antes da realização do teste, 

os(as) candidatos(as) deverão informar duas músicas de sua preferência para 

atividades físicas, e duas músicas que preferem não utilizar para seus 

treinamentos, cada uma com duração mínima de um minuto e trinta segundos.  

Desenvolvimento: O estudo contará com um grupo de 30 indivíduos cujos 

integrantes serão submetidos a três sessões de testes de endurance muscular de 

membros superiores através do teste de flexão de braços (ASCM, 2009), um em 

cada condição: com música preferida, com música não preferida e sem música. 

Resultados preliminares: O mesmo teste (estudo piloto) foi realizado na Escola 

Superior de Educação Física, teste esse que originou o presente trabalho de 

Iniciação Científica. Na ocasião, a amostra foi composta por 8 homens e 7 

mulheres. A média de flexões de braços executadas em 1 minuto, da amostra em 

geral, foi de 30 ± 9,4 na etapa com música preferida; 25,2 ± 9,3 flexões de braços 

na etapa com música não preferida; e 30,4 ± 11,8 flexões de braços na etapa sem 



música. A percepção subjetiva de esforço (Borg, 1982) foi de 13,9 ± 2,7 na etapa 

com música preferida; 14,8 ± 2,7 na etapa com música não preferida; e 15,2 ± 2,3 

na etapa sem música. 
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